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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rychlé tempo technického rozvoje v dopravním průmyslu a v 
odvětví robotiky a umělé inteligence má významný dopad na hospodářství a společnost; 
vzhledem k tomu, že autonomní vozidla výrazně změní náš každodenní život, budou 
určovat budoucnost celosvětové silniční přepravy, sníží náklady na dopravu, zlepší 
bezpečnost na silnicích, zvýší mobilitu a sníží environmentální dopady; vzhledem k 
tomu, že odvětví silniční přepravy by mohlo otevřít cestu novým službám a způsobům 
dopravy, a tak uspokojit rostoucí poptávku po individuální mobilitě a přepravě zboží, a 
mohlo by dokonce pomoci udělat zásadní převrat v územním plánování;

B. vzhledem k tomu, že uvedení autonomních vozidel do běžného provozu, které se 
očekává již v roce 2020, přinese sice velké výhody, ale současně i různá nová rizika, 
konkrétně otázky spojené s bezpečností silničního provozu, občanskoprávní 
odpovědností a pojištěním, kybernetickou bezpečností, právy duševního vlastnictví, 
ochranou údajů a přístupu k nim, technickou infrastrukturou, standardizací a 
zaměstnaností; vzhledem k tomu, že je nemožné předvídat plný rozsah dlouhodobého 
dopadu autonomní mobility na pracovní místa a životní prostředí; vzhledem k tomu, že 
je velmi důležité, aby EU měla právní rámec, jímž dokáže na tyto výzvy přiměřeně 
reagovat, zvyšovat povědomí veřejnosti o autonomních vozidlech a podporovat jejich 
přijetí;

1. poukazuje na to, že současná pravidla pro odpovědnost za škodu, jako je směrnice Rady 
85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (směrnice o odpovědnosti 
za výrobky) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 
2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o 
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, a vynucování 
povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (směrnice o pojištění 
motorových vozidel), nebyla koncipována s ohledem na problémy, které přináší 
používání autonomních vozidel, a zdůrazňuje, že jak se postupně ukazuje, nebude 
současný regulační rámec zejména co se týče občanskoprávní odpovědnosti, pojištění, 
registrace a ochrany osobních údajů, již dostatečný, resp. vhodný vzhledem k novým 
rizikům, která vznikají v důsledku rostoucí automatizace, konektivity a složitosti 
vozidel;

2. zastává názor, že vzhledem k dynamickým technologickým změnám v tomto odvětví 
bude nutné vyjasnit, kdo by měl nést odpovědnost za škodu, pokud je nehoda způsobena 
plně autonomním vozidlem, a když je míra autonomie taková, že vozidlo může fungovat 
buď zcela autonomně, nebo je řízeno řidičem, je třeba stanovit nade vši pochybnost, kdo 
je zodpovědnou stranou v daném konkrétním scénáři; zdůrazňuje, že především je třeba 
přezkoumat, zda hledisko, že velmi malá část všech nehod je doposud přisuzována 
technickým faktorům, by ospravedlnilo přenesení odpovědnosti na výrobce, jako 
rizikový faktor, který nesouvisí se zanedbáním a může být jednoduše spojen s rizikem, 
které představuje uvedení autonomního vozidla na trh; zdůrazňuje rovněž, že dále je
třeba přezkoumat, zda přesné povinnosti týkající se silniční bezpečnosti na straně 
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majitele vozidla a povinné instrukce, které se vztahují k danému řidiči, mohou 
dostatečně tuto změnu odpovědnosti kompenzovat; vyzývá proto Komisi, aby provedla 
řádné hodnocení, upravila platný právní rámec a případně stanovila nová pravidla, na 
jejichž základě by byla určována odpovědnost a ručení za škodu; vyzývá Komisi, aby 
posoudila a monitorovala možnost zavedení dodatečných nástrojů EU s cílem udržovat 
krok s vývojem v oblasti umělé inteligence;

3. zdůrazňuje rizika plynoucí ze sílícího trendu smíšené dopravy, která zahrnuje tradiční a 
autonomní vozidla, a vyzývá tedy ke zvýšení počtu zkoušek na místě, aby bylo možno 
podporovat výzkum, který obstojí i v budoucnu, a vývoj zprostředkovaný soukromými a 
veřejnými podniky a subjekty, ale také poskytne konkrétní údaje, které přispějí k 
řádnému přizpůsobení pravidel pro občanskoprávní odpovědnost;

4. zdůrazňuje, že jedním z možných řešení těchto nedostatků by bylo vytvoření systému 
pojištění škody způsobené autonomními vozidly, které by se nezakládalo na zavinění;

5. zdůrazňuje, že dle usnesení Evropského parlamentu z 16. února 2017 o 
občanskoprávních pravidlech pro robotiku1 by se omezení odpovědnosti nemělo použít 
na povahu a rozsah škody, která má být kompenzována, s cílem zajistit odpovídající 
ochranu obětí;

6. domnívá se, že přístup na úrovni EU bude motivovat k přeshraničnímu rozvoji 
autonomních dopravních systémů, prosazovat konkurenceschopnost automobilového 
průmyslu Evropské unie, zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitele a zabrání 
roztříštěnosti vnitřního trhu;

7. zdůrazňuje potřebu zaručit nezávislým poskytovatelům služeb údržby a oprav 
autonomních vozidel spravedlivý přístup k trhu; připomíná, že subjekty tohoto druhu, 
zejména včetně části výrobců a malých dílen a středisek služeb, jsou důležitým 
soutěžním prvkem na trhu s automobily a mají pozitivní dopad na dostupnost a ceny 
těchto služeb;

8. zdůrazňuje, že je nutné začít uvažovat o změnách mezinárodních smluv, jako je 
Vídeňská úmluva o silničním provozu a vídeňská Úmluva o silničních značkách a 
signálech, aby se usnadnil rozvoj plně autonomních vozidel;

9. vítá návrhy Komise na regulaci ochrany vozidel před kybernetickými útoky a na 
vybavení autonomních vozidel zařízeními pro záznam údajů v rámci přezkumu nařízení 
o obecné bezpečnosti pro motorová vozidla, jejichž cílem je pomoci při určování 
příčiny nehod a objasňování toho, kdo má být považován za odpovědnou osobu v 
případě nehody; zdůrazňuje, že autonomní mobilita představuje velké výzvy v oblasti 
ochrany osobních údajů a soukromí, zejména v důsledku potřeby geolokalizace a 
monitorování pohybu těchto vozidel, a vyzývá Komisi, aby dále objasnila pravidla pro 
ochranu a sdílení údajů shromážděných těmito vozidly, včetně těch, která nepřímo 
identifikují osoby, a přístup k těmto údajům, přičemž musí být v plné míře dodrženy 
požadavky nařízení (EU) č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady; podotýká, že je 
třeba přezkoumat, zda a jak zaručit, aby uživatelé mohli monitorovat přístup ke svým 
údajům a mít jej pod kontrolou podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale 

                                               
1 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 239.



AD\1165400CS.docx 5/7 PE623.863v02-00

CS

rovněž pro účely jejich práva na obhajobu při odpovědnosti za škodu, a v tomto ohledu 
zvážit zavedení technologie blockchain; vyzývá Komisi, aby rovněž umožnila 
interoperabilitu systémů a přenositelnost údajů s cílem zabránit tzv. efektu uzamčení 
(„lock-in effect“) a podpořila spravedlivou hospodářskou soutěž a inovaci, a tím 
umožnila uživatelům výběr z různých poskytovatelů služeb a zajistila, že drobnější 
poskytovatelé služeb pro vozidla nepřijdou o živobytí;

10. konstatuje, že podobné otázky týkající se duševního vlastnictví a s tím spojených 
uživatelských práv vyvstanou také v souvislosti s umělou inteligencí pro účely 
autonomní mobility v jiných oblastech, například pokud jde o to, kdo je vlastníkem práv 
ke zdrojovému kódu, údajům a vynálezům, které vytvořila sama umělá inteligence; 
domnívá se však, že k těmto otázkám je třeba nalézt co nejobecnější řešení.

11. upozorňuje na to, že je třeba zajistit, aby při navrhování nového legislativního rámce 
pro regulaci autonomní mobility byla překonána každá překážka, která brání posilování 
technologického pokroku, výzkumu a inovace.
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